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 والتكريم األكاديميالجوائز 

 

 والسيد عميد الكلية رئيس الجامعة من السيدتقدير الشكر والكتب  مجموعة من •

 

 الخبرة األكاديمية والتدريس:

 

 2002ولغاية  2001 محاضر خارجي من •

 2018 ةيولغا 2007منذ عام  درس مساعدم •

 ولحد االن 2018منذ عام  مدرس •

 .خالل سنوات التدريس  والثالثة همراحل الرابعلوالعملي ل تدريس بعض مواد النظري •

 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

 الذكاء االصطناعي  •

 األنظمة الذكية  •

 باء الحاسوبمعمارية  •

 استرجاع البيانات •

 (Visual Basic.Net and SQL Serverقواعد بيانات متطورة ) •

 (Visual Basic.Net and SQL Serverتعدين البيانات ) •
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 األنتساب المهني او الجمعيات:

 

 2015لغاية  2012من سنة  األداءتقييم عبة ضمان الجودة وشمسؤول  •

 2015لغاية  2012عضو لجنة ضمان الجودة المركزية لكلية العلوم من سنة  •

 2015لغاية  2012عضو مجلس كلية العلوم من سنة  •

 2017لغاية  2012طلبة الدراسات العليا من سنه ل منظومة القبول ومسؤ •
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